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1. Opening

2. Terugblik 2019/2020
Financiën, ledenaantallen, activiteiten

In 2019 zijn we begonnen met een positief banksaldo. We zagen dit echter snel
verdwijnen. Inkomsten waren er niet, doordat de speeltuin ook dicht moest tijdens de
lockdown. De vaste lasten bleven we doorlopen en we waren genoodzaakt om te
investeren in het onderhoud van de speeltoestellen. Dankzij onze reserves, hebben
we het seizoen 2019/2020 financieel wel gered.

Seizoen 2019/2020 hadden we 146 leden.

Er zijn, ondanks de beperkingen, toch leuke activiteiten georganiseerd door de
activiteitencommissie, zoals de opening van het seizoen op Tweede Paasdag en de
Piratenmiddag.
Er is een nieuwe Facebookpagina aangemaakt. We hebben inmiddels geen
Instagramaccount meer, omdat deze niet voldoende werd gevolgd en weinig
toevoegde aan fb en de website.
Alle vrijwilligers hebben inmiddels een VOG en het integriteitsbeleid staat op de
website.

3. Planning seizoen 2020/2021
Financiën, ledenaantallen, activiteiten

Huidige saldo door contributie, verhuur, verkoop en donatie is € 5319,00
Nog te ontvangen tegoeden : € 2700,50.

Seizoen 2020/2021 hebben we inmiddels 290 leden.

We hebben het voornemen om meer activiteiten te gaan organiseren.
Vanaf april werken we samen met het wijkteam van ‘t Raamwerk. Zij komen wekelijks
een ochtend klusjes doen in de speeltuin.
Ook hebben we twee nieuwe sponsoren: de Rabobank en Assurantiekantoor Bijdorp.
Hiermee ontvangen we dit jaar 1200,-- aan extra donaties.



In september doen we voor het eerst sinds jaren weer mee met de grote clubactie.
Collega speeltuinen halen hier toch extra geld mee binnen, dit jaar is een pilot om te
kijken of dit voor Bijdorp ook opgaat.
We zijn in gesprek met de gemeente over het beheer van de speeltoestellen.
Ze geven aan dit te kunnen doen, waardoor zij onderhoud plegen, maar ook
investeren in nieuwe speeltoestellen. Een voorwaarde vanuit het bestuur is dat we
een vereniging blijven, zodat we niet openbaar worden en ook het gebouw kunnen
blijven verhuren. Het voordeel is dat er geinvesteerd kan worden in het gebouw. De
gemeente is nu aan zet door het opstellen van een concept overeenkomst. Na
goedkeuring en ondertekening door het bestuur kan de samenwerking starten.

4. Benoemen kascontrole commissie
Dominique Miedema en Albert Koppier

5. Nieuw bestuur
Benoeming ALV : Wendy Lampo - voorzitter / Raymond Reiman - penningmeester/
Joris Caspers - coordinator Klusteam.
Dominique Miedema stapt uit het bestuur. Ze heeft met veel plezier de tijdelijke rol
van secretaris op zich genomen, maar door ander werk is het voor haar niet meer
mogelijk om dit te blijven doen..
Wendy, Raymond en Joris zijn op zoek naar een nieuw en enthousiast bestuurslid.
Het liefst twee! Met het oog op het opknappen van het gebouw, zoekt het bestuur
namelijk ook iemand die hiervoor een plan opstelt en dit coördineert. Wendy neemt
tijdelijk de werkzaamheden van Dominique voor haar rekening.
Mocht je interesse hebben, laat het weten aan Wendy. Je kunt uiteraard ook een
vrijblijvend gesprek aangaan over de mogelijkheden.

6. Rondvraag
Tijdens de rondvraag zijn de afspraken gemaakt:
Er zal een bord komen in de speeltuin een verzoek op Facebook waarop gevraagd
wordt de toezichthouder mee te helpen met opruimen rond sluitingstijd. Vele handen
maken namelijk licht werk.

Er zal ook duidelijker en meer zichtbaar worden aangegeven dat er niet geparkeerd
mag worden aan de Krelagehove bij de speeltuin. In verband met beperkte
parkeermogelijkheden wordt gevraagd te parkeren bij de Wasbeek.


